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ULOTKA INFORMACYJNA DLA ZARAŻONYCH  
 
Stwierdzono u Pana/Pani infekcję SARS-CoV-2. 
 

▪ Musi Pan/Pani pozostać w domu i nie przyjmować żadnych wizyt (izolacja domowa). 

▪ W miarę możliwości proszę zachować w swoim gospodarstwie domowym 
odseparowanie czasowe i miejscowe od innych członków gospodarstwa domowego. 

▪ Izolacja zwykle kończy się wraz z upływem 14-go dnia po pierwszym pozytywnym 
teście PCR lub wystąpieniu objawów. Lokalny urząd ds. zdrowia zakończy izolację. 

▪ Jeśli jest Pan/Pani zaszczepiony/-a i nie ma Pan/Pani żadnych objawów, istnieje 
możliwość, że po wykonaniu ponownego testu PCR zostanie Pan/Pani wcześniej 
zwolniony/-a z izolacji. Drugi test PCR nastąpi najwcześniej po 5 dniach. O zwolnieniu 
z izolacji zadecyduje lokalny urząd ds. zdrowia. 

▪ Jest Pan/Pani odpowiedzialny/-a za natychmiastowe poinformowanie wszystkich 
osób, z którymi miał/-a Pan/Pani bliski kontakt w kręgach prywatnych i zawodowych. 
W przypadku zapytania proszę sporządzić listę osób, z którymi doszło do bliskich 
kontaktów. 

▪ Za osobę, z którą nastąpił bliski kontakt uważa się: 

o Kontakt od 2 dni przed do 14 dni po pozytywnym teście / wystąpieniu objawów 

o Bez maseczki: pobyt w polu bliskim <1,5 m i >10 min, rozmowa w polu bliskim 
niezależnie od czasu trwania 

o Kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych 

o >10 minut przebywania w tym samym pomieszczeniu z prawdopodobnym 
wysokim stężeniem aerozolu 

▪ Proszę poinformować osoby, z którymi doszło do bliskiego kontaktu, że lokalny urząd 
ds. zdrowia skontaktuje się z nimi tylko w wyjątkowych przypadkach. Konieczne jest 
przestrzeganie zasad odseparowania, aby przerwać łańcuch infekcji! 

 

Jeśli pojawią się objawy lub objawy się nasilą, proszę skontaktować się z lekarzem 
rodzinnym lub dyżurną służbą medyczną kasy chorych pod numerem: 116 117. 
Proszę poinformować personel medyczny o swoim pozytywnym teście. 
W stanach zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy: 112. 

Utrata zarobków w kwarantannie: 

Osoby czynne zawodowo, które doznały utraty zarobków z powodu sytuacji kwarantanny, 
mogą otrzymać odszkodowanie zgodnie z § 56  ustawy o ochronie przed infekcjami [IfSG]. 
Wszystkie informacje, w tym formularz wniosku online, można znaleźć pod adresem: 
https://ifsg-online.de. Właściwym jest Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Pomocy Socjalnej 
[LAGuS] Urząd ds. Zaopatrzenia Socjalnego w Schwerinie. 

https://ifsg-online.de/

